
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Asphalt TexWalk er det perfekte printmedie 

- til både inden- og udendørs løsninger. 
 
Det er oprindeligt udviklet til brug for gulvprint, og er skridsikkert (R12). Det er derfor perfekt til butiks- og 
messegulve, og kan med fordel anvendes som vægdekoration eller tekstilstolesæder. 
 

 
 
Print monteret på tekstiler og metervarer. 
Det kan uden efterbehandling monteres direkte og skal nødvendigvis ikke beskyttes med laminat. 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
 

> ftp://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/www/bearbejdning/skiltning/448/sider/448.htm  
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- M1 / F3 brandgodkendt. 
- Fleksibel klæber muliggør montage på både tæpper, klinker, træ- og PVC-gulve 
- samt på ubehandlede stenunderlag. 
- Printbar mat vinyl med strukturoverflade. 
- Leveres i målet 1220 mm. x 25 meter, eller profilskåret efter opgave. 
- Kan printes med UV-, (eco-solvent, samt latex-blæktyper. 
 
Asphalt holder op til 3 måneder, både inden- og udendørs. Ved vægmontage holder det op til 36 måneder 
indendørs, og op til 12 måneder udendørs. 
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